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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 31ª Audiência Pública de 2020, realizada em 15 de dezembro, às 14h19,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Boa tarde a todos os
presentes. Esta é a 31a Audiência Pública.

O  presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de
Campinas  convoca,  nos  termos do  inciso I  do artigo  85  do Regimento Interno da
Câmara  Municipal  de Campinas cumulado com o Ato da Mesa nº 09/20,  audiência
pública a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2020, terça-feira, às 14h — nós
tivemos um pequeno atraso  devido  a  problemas  técnicos  —  em Ambiente  Virtual,
através do Sistema de Deliberação Remota deste Poder Legislativo, para debater o
seguinte projeto:  PLC 47/2020,  Processo 232.842,  de autoria  do  vereador Gilberto
Vermelho, que "altera o art. 90 da Lei Complementar nº 189, de 8 de janeiro de 2018,
que 'dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico do município  de Campinas, e dá outras
providências'".

Gostaria  de  informar que  a  audiência  será  transmitida  pela  TV  Câmara
Campinas, através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da Vivo Fibra,
com retransmissão simultânea nas  fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara
Municipal de Campinas no Facebook e também nos sites que são campinas.sp.leg.br… e
no canal da TV Câmara Campinas no youtube.

Esclareço ainda que a população poderá participar da audiência através de link
disponível na capa do site www.campinas.sp.leg.br ou por Whatsapp (19) 97829.3776
e os vereadores poderão participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.

Eu gostaria apenas de iniciar lendo aqui o projeto e já quero pedir, logo após a
leitura do projeto complementar que será analisado nesta audiência pública já passar a
palavra para o autor.
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O projeto é o que "altera o art. 90 da Lei Complementar nº 189, de 8 de janeiro
de 2018, que 'dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico do município de Campinas, e dá
outras providências'".

“Art. 1. Fica alterado o art. 90 da Lei Complementar no 189, de 8 de
janeiro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 90. A aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir será
isenta de cobrança nos cinco anos seguintes à promulgação deste Plano
Diretor e sua implantação se dará de forma gradual, sendo de dez por
cento ao ano a partir do sexto ano.

Art. 2. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. [falha na transmissão]”

Então,  neste  primeiro  momento,  abrir  a  palavra  para o  autor  do projeto,  o
nobre vereador Gilberto Vermelho.

SR.  VEREADOR  GILBERTO  VERMELHO: Pois  não.  Obrigado,  vereador
Professor Alberto, nobre vereador.

Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Câmara.

Vereador Professor Alberto, esse projeto, conforme Vossa Excelência acabou de
ler, é um projeto que visa dar uma condição melhor para a construção civil na cidade
de Campinas.

No Plano Diretor nós estabelecemos um prazo de três anos, após a sanção da
lei,  que o potencial  construtivo para as empresas, quem quisesse construir, estaria
isento da cobrança da outorga onerosa para construir. 

Com esse projeto, devido à pandemia também e tudo o que aconteceu, com
esse projeto nós vamos ter a condição de ter cinco anos, após a sanção  [falha na
transmissão] possam continuar com os projetos, e sejam aprovados, e dentro de uma
normalidade,  sem  correria,  e  que  as  pessoas  que  já  estão  tramitando  os  seus
processos possam ter também a tranquilidade para que possam trabalhar dentro das
normas, sem correria; e isso traz um incentivo à construção civil, que é uma condição
também de emprego muito grande, de arrecadação para o município.

Então,  em  virtude  de  todas  as  condições  que  nós  optamos  por  fazer  esse
projeto alterando esse inciso da lei do Plano Diretor.

Vereador Professor Alberto.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Obrigado,  vereador
Gilberto Vermelho.

Quero também nesse momento dar a oportunidade para a Prefeitura fazer suas
considerações. Eu gostaria apenas que os técnicos pudessem se identificar e fazer as
suas considerações pertinentes.

SRA.  SONIA  MARIA  DE  PAULA  BARRENHA:  Boa  tarde  aos  senhores
vereadores. 
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Eu  sou  a  diretora  de  Urbanismo e  estão  aqui  do  meu  lado  o  Rodrigo  e  a
Fernanda, nós somos a equipe da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor.

Estamos aqui também representando o Santoro  [falha na transmissão] e eu
queria também informar que nós estávamos também caminhando por essa linha, nós
encaminhamos um projeto para o Jurídico para postergar essa lei devido à pandemia,
como vocês mesmos... o vereador Gilberto Vermelho falou, e também pela demanda
de processos que nós temos aqui [ininteligível] o Urbanismo.

Então nós estamos também de acordo, estamos de acordo com o que a Câmara
e o vereador Gilberto Vermelho estão fazendo. 

[ininteligível] quer falar [falha na transmissão] falar? Fernanda? É isso.

SR. PRESIDENTE VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Ok, os técnicos então
também manifestaram aqui as suas considerações em concordância com o projeto.

Eu gostaria de saber se o vereador Gilberto Vermelho quer fazer mais alguma
consideração?

SR. VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Vereador Professor Alberto, eu queria
sim [falha na transmissão] 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: Ok.  Eu  não  recebi
nenhuma participação--

SR. VEREADOR GILBERTO VERMELHO: Eu  queria  parabenizar  a  Sonia,  o
Santoro, a Fernanda, pelo Plano Diretor, excelente [ininteligível] projeto, por mais que
nós  soubéssemos  que  haveria  a  necessidade,  foi  essa  ideia  do  projeto  [falha  na
transmissão] poder estar analisando esse projeto, já votamos a legalidade do projeto e
agora dia 17 nós votaremos o mérito do projeto e, com certeza, vamos aprovar e vai
trazer uma condição boa [falha na transmissão] 

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  PROFESSOR  ALBERTO: Bem,  o  projeto
obviamente vai ser debatido na próxima sessão ordinária, aí será novamente votado
tanto a questão da constitucionalidade, da legalidade, embora já existam pareceres
favoráveis; e também do mérito, o projeto, será também feita toda essa análise, será
fomentado  esse  debate  onde  os  demais  vereadores  terão  toda  a  liberdade  para
expressar as suas percepções sobre o projeto.

Eu, até o presente momento, eu não recebi nenhuma participação do público
nos nossos canais abertos para população; e seguindo esse rito da audiência pública,
eu pergunto para os técnicos da Prefeitura se algum deles querem fazer mais alguma
consideração ou podemos concluir esse momento?

SRA. SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA: Eu acho que da nossa parte, né,
Fê(F)? Você quer falar alguma coisa? Acho que não.  É  isso mesmo, porque já nesse
período  de  pandemia  que  nós  estamos  aqui  também  [ininteligível] e  isso  foi
plenamente discutido, como já disse o… existe um processo que caminha no Jurídico
que é a mesma coisa, enfim. 

Então a gente não tem, assim, mais o que falar, nós concordamos que isso seja
prorrogado mesmo, que isso também vai  favorecer muito os empreendedores. Nós
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estamos com muito processo aí parado e isso vai favorecer muito. Ok?

SR. PRESIDENTE VEREADOR PROFESSOR ALBERTO: É  muito importante
em uma audiência a gente ter a oportunidade de ouvir o parecer dos técnicos desse
setor de uso e ocupação do solo.

Então,  feitas  essas  considerações,  eu  quero  agradecer  os  técnicos,  que
gentilmente  nos  acompanharam,  expressaram  o  seu  parecer  de  concordância
favorável. O nobre vereador Gilberto Vermelho,  que por sinal  é o presidente dessa
comissão, mas pelo fato de o projeto ser de autoria dele, ele não pôde presidir essa
comissão, cabendo a mim, como membro da comissão, presidir ad hoc essa Reunião.

Feitas essas considerações, eu quero agradecer todos que cooperaram aqui para
que nós pudéssemos realizar essa breve audiência pública.  Agradecer os técnicos do
Departamento de Uso e Ocupação do Solo, o nobre vereador autor, vereador Gilberto
Vermelho, os nossos assessores aqui presentes, toda a nossa assessoria, todos os que
estão aqui presencialmente para poder transmitir  on-line toda essa estrutura que foi
montada. 

E eu quero então, como presidente dessa comissão, encerrar a 31ª Audiência
Pública da Comissão de Finanças e Orçamento. Muitíssimo obrigado e uma boa tarde a
todos.

– Audiência encerrada às 14 horas e 31 minutos.

[fim da transcrição]

Professor Alberto

PRESIDENTE
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